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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA  
PREGÃO Nº 061/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 0205.11.07.611.2018 
 
Aos quatros dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às onze horas e quinze minutos, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP 
da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a 
condução da Pregoeira Christian Moraes Pinheiro e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.873/2018, a sessão para dar prosseguimento 
aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 061/2018, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de 
material médico hospitalar para atender as Unidades de Saúde do município de Camaçari-BA. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da Ata de Reunião 
realizada no dia 03/08/2018. 
 

(...) 
..................................................... INÍCIO DA SESSÃO DO DIA 03/08/2018.............................................................................................................................................. 
 

A Pregoeira iniciou a sessão informando que após reanalise minuciosa dos itens 13 e 20 pela Enfermeira Elaine Teixeira de Oliveira Magalhaes, do 
Departamento de Média e Alta Complexidade, foi reprovado a empresa PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA –EPP  no item 13 por não 
apresentar certificado de registro no Ministério da Saúde e a empresa NOBILE MEDICAL EIRELLI-EPP no item 20 por apresentar o Registro no Ministério 
da Saúde bem como o manual diferente da marca que foi cotada pela empresa. Diante das informações prestadas pelo Departamento de Média e Alta 
Complexidade conclui-se que as licitantes PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP e NOBILE MEDICAL EIRELLI-EPP descumpriram as 
exigências do edital. 
 

Ato contínuo, a Pregoeira e unanimidade dos membros/suplentes com base na súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, decidiram rever seus atos, passando a desclassificar as 
propostas de preços para os itens 13 e 20 das empresas citadas acima, tornando sem efeito sua declaração de vencedora/adjudicação referente aos itens 
13 e 20, por descumprimento das exigências do edital. 
 

Desde já fica convocada a empresa NOBILE MEDICAL EIRELLI-EPP 2º colocada em preço para o item 13 e a empresa PRAINA COMERCIO DE 
MEDICAMENTOS LTDA – EPP 2º colocada em preço para o item 20 para negociação direta na sessão de reabertura para o dia 04/09/2018 ás 11h00min  
 

............................................................................................FINAL DA SESSÃO DO DIA 03/08/2018........................................................................................................... 
 
Nenhum representante legal compareceu a sessão, a Pregoeira resolveu dar seguimento para os itens 13 e 20. 
 
ITEM 13   

A licitante NOBILE MEDICAL EIRELLI-EPP ofertou o menor preço unitário de R$ 0,72 (setenta e dois centavos), como a empresa esta ausente impossibilitando 
de realizar negociação direta com a mesma, a Pregoeira classificou a proposta por esta dentro do estimado pela Administração,  portanto  arrematadora do item. Já 
habilitada no presente certame na Ata de abertura do dia 07/05/2018. Este item será suspenso para análise da documentação solicitada em Edital, estando à 
adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma. 
 

ITEM SITUAÇÃO DO 
ITEM 

SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ QTD UF MARCA PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

13 ARREMATANTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

NOBILE MEDICAL EIRELI-EPP 17.462.476/0001-47 500 UN BIOSANI 0,72 
ADESÃO – Não houve adesão para este item. 
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ITEM 20 
 
A licitante PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP ofertou o menor preço unitário de R$ 2,73 (dois reais e setenta e três centavos), como a 
empresa esta ausente impossibilitando de realizar negociação direta com a mesma, a Pregoeira classificou a proposta por esta dentro do estimado pela 
Administração, portanto arrematadora do item. Já habilitada no presente certame na Ata de abertura do dia 07/05/2018. Este item será suspenso para análise 
da documentação solicitada em Edital, estando à adjudicação condicionada a aceitabilidade da mesma. 
 

ITEM SITUAÇÃO DO 
ITEM 

SITUAÇÃO DA PESSOA 
JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ QTD UF MARCA PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

20 ARREMATANTE 
PROMITENTE 
FORNECEDOR 

PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-
EPP 

26.537.107/0001-
67 1.500 UN SOLIDOR 2,73 

ADESÃO – Não houve adesão para este item. 
 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

ITEM VENCEDORES 
PREÇO UNITÁRIO  

DO ITEM (R$) 
SITUAÇÃO  

13 NOBILE MEDICAL EIRELLI-EPP 0,72 ARREMATADO 
20 PRAINA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP 2,73 ARREMATADO 

 
 
, 

Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - campo 
<ANEXOS>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes:  
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

 
 
 

Christian Moraes Pinheiro 
Pregoeira 

 
 
 

Jussara Souza de 
Oliveira 
Apoio 

Aracele Santos de Oliveira 
Apoio 

 
 
 
 

Maria Jose Nery Costa  
Apoio 

 
 


